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м. Березань

І. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми Сектор молоді та спорту виконавчого

комітету Березанської міської ради.

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми

Рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради

3. Розробник Програми Сектор молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради

4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконавчого
комітету Березанської міської ради,
підприємства, установи та організації
міста

5. Відповідальний виконавець
Програми

Сектор молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради,
військовий комісаріат

6. Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого
комітету Березанської міської ради,
підприємства, установи та організації
міста, військовий комісаріат

7.

7.1.

Термін реалізації Програми

Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

2018-2022 роки

Програма розрахована на чотири роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)

Місцевий бюджет, інші джерела не
заборонені чинним законодавством

9. Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього, у тому числі:
коштів місцевого бюджету

2018 рік - 239 000 грн
2019 рік - 254000 грн
2020 рік - 275000 грн
2021 рік - 301000 грн
2022 рік - 270 000 грн

ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, гарантування її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави.

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що утворилася в Україні, в
умовах сучасних викликів усе більшої актуальності набуває виховання в
представників усіх верств населення почуття патріотизму, яке є духовно-
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моральним і соціальним у своїй основі, залежить від соціальних умов та виховного
середовища.

Патріотичне, громадянське виховання на сьогодні - найбільш стрижневі,
основоположні напрями, що відповідають як нагальним вимогам та викликам
сучасності, так і закладають основу для формування свідомості майбутніх
поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного
розвитку, що базується на ідеях гуманізму, соціального добробуту, демократії,
свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, готовності до змін.

Тому сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи, нові шляхи до виховання
патріотизму як почуття і базової риси особистості. Відтак, ураховуючи всі
обставини, виникає гостра потреба у розробленні Програми, яка б визначала нову
стратегію цілеспрямованого й ефективного процесу виховання суб’єкта
громадянського суспільства, громадянина-патріота України. В основу системи
патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української
державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства. Основними
складовими повинні стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та
духовно-моральне виховання.

Програма національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки,
підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м. Березань на 2018 -
2021роки (далі - Програма) передбачає забезпечення комплексної системної і
цілеспрямованої діяльності усіх відділів та служб виконавчого комітету
Березанської міської ради, громадських організацій, позашкільних навчальних
закладів, військового комісаріату щодо формування у населення міста Березань
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,
готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо
захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння
становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

Програма визначає головну мету, завдання, напрями та основну концепцію
патріотичного виховання населення міста, конкретизує шляхи, механізми, терміни
та перелік основних заходів з реалізації завдань, їх виконавців, прогнозовані
обсяги фінансового забезпечення виконання.

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є визначення пріоритетів та основних напрямів системи

патріотичного виховання населення міста Березані, спрямованої на виховання
любові до України, усвідомлення громадянського обов’язку на основі
національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування патріотичного
світогляду громадян, мотивації до військово-спортивної

загартованості, готовності до захисту Вітчизни, забезпечення системної
взаємодії з громадськістю у питаннях, пов’язаних з патріотичним вихованням
населення, розширення ролі і можливостей громадських об’єднань, сприяння
духовно-моральній єдності суспільства. Розв’язання зазначених проблем потребує
скоординованих дій та може бути забезпечене шляхом прийняття Програми.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Основними шляхами і напрямами реалізації Програми в місті Березань є:
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формування національної самосвідомості населення, утвердження патріотичних
цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

виховання поваги до Конституції України, законів України, державної
символіки;

підвищення престижу військової служби, культивування ставлення до
військовослужбовця як до захисника Вітчизни, героя;

сприяння набуттю дітьми, молоддю та в цілому всіма мешканцями міста
Березань патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах
державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в
життєдіяльності громадянського суспільства, спроможності дотримуватись
законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність,
здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

активне залучення ветеранських та інших громадських і волонтерських
організацій (об’єднань) патріотичного спрямування, учасників АТО,
використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів
України.

V. Перелік завдань і заходів Програми
Основними завданнями Програми є:
проведення заходів, спрямованих на реалізацію громадянсько-

патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального виховання
населення;

підтримка та сприяння реалізації волонтерських проектів, іншій громадській
діяльності та самоорганізації громадян, спрямованих на заохочення мешканців до
благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо
України;

активне залучення до заходів з патріотичного виховання учасників бойових
дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх
сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну
громадянську і патріотичну позицію;

залучення населення до участі у збереженні і підтримці єдності українського
суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

сприяння військовій, фізичній та медичній підготовці населення, спрямованій
на утвердження здорового способу життя з урахуванням принципів патріотичного
виховання, набуття первинних навичок з військової справи, домедичної допомоги,
цивільного захисту;

налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація
готовності до вибору військових професій;
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створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і
духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу,
підтримки професійної та самодіяльної творчості;

удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями
національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури,
молоді та спорту.

VI. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до

Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
У результаті виконання Програми очікується:
забезпечення становлення у населення міста Березань розвинутої патріотичної

свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про
спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

створення ефективної системи патріотичного виховання в місті;
підвищення інтересу молоді щодо служби у Збройних Силах України,

формування у мешканців готовності до захисту України та виконання
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,
цілісності, незалежності України з метою становлення її як правової, демократичної,
соціальної держави;

більш широке залучення громадськості до участі у процесах утвердження
державності України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності ;

сприяння збереженню стабільності в суспільстві, соціальному та економічному
розвитку міста Березань, зміцненню його обороноздатності та безпеки.

VW. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Органом ,що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та

контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування ( із зазначенням
конкретних строків), звітування є сектор молоді та спорту виконавчого комітету
Березанської міської ради.
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І. Напрямки діяльності та заходи міської Програми

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу-

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому

числі: 2018 -2022
роки

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Військово-

патріотичне
виховання.
Допризовна
підготовка
молоді та
військово-
професійна
орієнтація.

1.1. Проведення міських,
підтримка та участь у обласних
,всеукраїнських та міжнародних
заходах різних форматів,
спрямованих на практичний
розвиток та удосконалення
військово- патріотичного
виховання дітей та молоді,
підвищення рівня знань, умінь та
навичок у цьому напрямку
.Відвідування молоддю
військових частин при
проведенні ними тактичних
навчань, виконання стрільб та
інших навчально- бойових
завдань. Проведення екскурсій
до музеїв, кімнат Бойової слави
військових частин, зустрічі з
ветеранами війни та учасниками
АТО. Надання одноразової
допомоги військовослуж
бовцям, які вступають на
військову службу за контрактом,
в розмірі по 4 тис.

2018-2022
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства
Управління соціального захисту
населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської
ради

місцевий
бюджет

2018 рік -104,0
2019 рік - 104,0
2020 рік - 105,0
2021 рік - 106,0
2022 рік - 270,0

Удосконалення
системи
військово-
патріотичного
виховання дітей
та молоді, у тому
числі підвищення
теоретичних та
практичних
знань, умінь та
навичок молодих
людей щодо
засад мілітарної
культури.



2

грн..

1.2. Участь в семінарах
практикумах , спрямованих на
удосконалення системи
військово-патріотичного
виховання, підвищення
кваліфікаційного рівня
відповідних спеціалістів.

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -1,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 1,0
2021 рік - 1,0

Створення єдиної
мережі та
спільноти
практиків щодо
розвитку даного
напрямку

1.3. Розробка, виготовлення та
розповсюдження відповідних
інформаційно-методичних
матеріалів щодо військово-
патріотичного виховання дітей
та молоді.(бланки, афіші,
банери, бікборди канцелярські
товари, оргтехніка )

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
ійськовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -16,0
2019 рік - 16,0
2020 рік - 17,0
2021 рік- 17,0

Створення
інформаційно-
методичної бази
кращих практик
щодо здійснення
ефективної
діяльності у
напрямку
військово-
патріотичного
виховання дітей
та молоді.

1.4. Проведення акцій,
наметових таборів, туристських
походів, військово-спортивних
ігор, змагань, інших заходів
спрямованих на популяризацію
строкової військової служби,
військової служби за контрактом
та вступу до вищих військових
начальних закладів;

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -5,0
2019 рік - 5,0
2020 рік - 5,0
2021 рік - 5,0

Посилення
спроможності
протистояти
зовнішнім та
внутрішнім
загрозам та
викликам.
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залучення допризовної
учнівської молоді до участі у
заходах, спрямованих на
підвищення престижу військової
служби;
військової підготовки
допризовної молоді; організація
відвідування, екскурсії до вищих
військових начальних закладів,
військових частин та
підприємств оборонної галузі

1.5. Проведення вишколів,
туристсько-краєзнавчих
походів, зборів, військово-
спортивних ігор, військово-
польових зборів, навчально-
польових зборів з допризовною
молоддю, змагань щодо
посилення профілактики
правопорушень, негативних
явищ у суспільстві та
формування здорового способу
життя, підвищення рівня
готовності молоді до
територіальної оборони;
навчання з першої медичної
допомоги та військово-
тактичної медицини.

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат ,міська
лікарня , інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -2,0
2019 рік - 3,0
2020 рік - 4,0
2021 рік - 5,0

Підвищення
особистої
відповідальнос ті
громадян щодо
виконання
військового
обов’язку,
набуття дітьми та
молоддю міста
первинних знань
та навичок з
першої медичної
допомоги та
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1.6.Організовувати та проводити
в місті призов громадян на
строкову військову службу.
Забезпечити медичне
обстеження та лікування
призовників ,перевезення
юнаків на обласний збірний
пункт

2018-2021
роки

Військовий комісаріат, сектор
взаємодії з правоохоронними
органами оборонної та
мобілізаційної роботи, міська
лікарня

місцевий
бюджет

2018рік -26,0
2019 рік -30,0
2020 рік - 30,0
2021 рік -35,0

військово-
тактичної
медицини,
профілактики
правопорушень,
негативних явищ
у суспільстві

1.7. Забезпечення матеріально-
технічним обладнанням,
придбання:
навчально-тренувальної зброї
(макети масо-габаритної зброї
автомату АК-74), обладнання та
реманенту, необхідного для
проведення заходів з
національно-патріотичного
виховання; необхідного
туристичного спорядження для
проведення наметових таборів,
туристсько- краєзнавчих
походів, вишколів та інших
форматів заходів з національно-
патріотичного виховання.

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -15,0
2019 рік - 20,0
2020 рік - 25,0
2021 рік - 30,0

Посилення
матеріально
технічної бази та
створення умов
проведення
різноформатни х
заходів з
національно-
патріотичного
виховання для
дітей та молоді
міста.



5

2. Формування
ціннісних
орієнтирів
молоді. Духовно-
моральне
виховання.

2.1. Проведення міських та
участь у обласних, ,всеукраїн.,
міжнародних фестивалях,
конкурсах, майстер-класах,
пленерах, наметових таборах,
зльотах, походах та інших
заходах різних форматів,
спрямованих на формування
ціннісних орієнтирів молоді,
створення умов для творчого і
духовного розвитку молоді, її
інтелектуального самовдоско-
налення, формування
патріотичної свідомості молоді,
популяризації української
культури, мови і народних
традицій; залучення молоді до
суспільно значущої діяльності,
проведення заходів щодо
активізації туристично-
екскурсійної, краєзнавчої
діяльності з вивчення
духовно-історичної спадщини
України , області та міста

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -30,0
2019 рік - 30,0
2020 рік - 40,0
2021 рік - 45,0

Підвищення
рівня
зацікавленості та
обізнаності
молоді щодо
духовно -
культурної
спадщини
України та
рідного краю.

2.2. Участь в семінарах
практикумах, інших освітньо-
вихованих, інформаційно-
методичних та просвітницьких
заходах, спрямованих на
удосконалення та
популяризацію системи
духовно-морального виховання
(проїзд, добові)

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -1,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 1,5
2021 рік - 1,5

Створення єдиної
мережі та
спільноти
практиків щодо
розвитку даного
напрямку з
обов’язковим
представлення м
кожної
територіально-
адміністративн ої
одиниці області.
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2.3. Розробка, виготовлення та
розповсюдження інформацій-
но-просвітницьких відео, аудіо
та друкованих матеріалів щодо
духовно-патріотичного
виховання дітей та молоді.

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -2,0
2019 рік - 2,0
2020 рік - 3,0
2021 рік - 3,0

Виготовлення та
розповсюдь-
ження різнофор-
матних продуктів
щодо посилення
виховного
впливу на
формування
сталої системи
цінностей,
духовно-
морального ви-
ховання дітей та
молоді.

3. Громадянська
освіта.
Формування
громадянської
свідомості
молоді.

3.1. Проведення міських та
участь в обласних,
всеукраїнських та регіональних
заходах, особливо заходах
неформальної освіти,
спрямованих на підвищення
рівня громадянської освіти,
свідомості дітей та молоді,
формування відповідної системи
цінностей, метою яких є
виховання відповідального,
чесного, порядного, національно
орієнтованого громадянина-
патріота України.

2018-2021
роки

відділ освіти, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат

місцевий
бюджет

2018 рік -1,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 1,0
2021 рік - 2,0

Підвищення
рівня практичних
знань та
загального рівня
свідомості та
самосприйнят- тя
молоді, як
освіченого,
відповідальног о
та духовно
багатого
громадянина -
патріота України.
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3.2. Участь в обласному форумі
національно- патріотичного
виховання, спрямованого на
формування та підвищення рівня
знань, умінь та навичок дітей та
молоді щодо громадянської
відповідальності, громадської
активності та зокрема
екологічного виховання молоді.(
проїзд)

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -1,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 1,0
2021 рік - 1,5

Створення умов
для
скоординованої
співпраці та
напрацювання
спільного
бачення
представників
органів
державної влади,
закладів,
підприємств,
установ та
інститутів
громадянськог о
суспільства в
напрямку
подальшої
ефективної
діяльності з
національно-
патріотичного
виховання дітей
та молоді

3.3. Проведення акцій, ігор,
конкурсів, дебатів, семінарів,
туристко-краєзнавчих походів,
тренінгів, олімпіад, Інтернет -
олімпіад, фестивалів, пленерів,
марафонів, концертів та інших
різноформатних заходів;
виготовлення і розміщення
соціальних бордів, відеороликів
щодо екологічної свідомості
молоді, набуття знань у сфері
енергоефективності та

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
інститути громадянського
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -3,0
2019 рік - 3,0
2020 рік - 3,0
2021 рік - 4,0

Підвищення
рівня
громадянської, та
зокрема
екологічної
свідомості
молоді.
Правова освіта
молоді особливо
в частині
підвищення рівня
знань та
розуміння прав
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енергозбереження, правової
освіти.

людини.

4. Збереження
історичної
пам’яті.

4.1. Проведення наукових
конференцій, теоретичних та
практичних семінарів, інших
освітньо-виховних,
інформаційно-методичних та
просвітницьких заходів
спрямованих на відновлення й
відкриття закритих сторінок
історії України та видатних
особистостей українського
державотворення, відновлення
та виховання історичної пам’яті.

2018-2021
роки

Відділ освіти, відділ культури та
туризму, сектор молоді та
спорту, ЦДЮТ „Надія“,
інститути громадянського
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -0,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 1,0
2021 рік - 2.0

Узагальнення
існуючої бази
теоретичних
знань та надбань
щодо єдиного
підходу до
трактування
історії України та
рідного краю.

4.2. Проведення заходів різного
формату, спрямованих на
розробку, впровадження в
практику та популяризацію
інноваційних, цікавих,
доступних для різновікової
аудиторії форм роботи з дітьми
та молоддю щодо розширення
кола знань з історії України та
рідного краю. Проведення вело-
туристських заходів

2018-2021
роки

Відділ освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
інститути громадянського
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -2,0
2019 рік - 2,0
2020 рік - 3,0
2021 рік - 3,0

Розробка та
впровадження у
практику
інноваційних та
цікавих форматів
роботи з дітьми
та молоддю щодо
розширення кола
знань з історії
України та
рідного краю.
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4.3. Проведення, підтримка та
участь у інформаційно-
просвітницьких та інших
заходах різного формату,
спрямованих на популяризацію,
привернення уваги, відзначенню
видатних державних дат, подій
пов’язаних зі становленням
української державності та
виборюванням незалежності,
особистостей, що мали та мають
вагомий вплив на
національно-патріотичне
виховання дітей та молоді.

2018-2021
роки

Сектор молоді та спорту, відділ
освіти, відділ культури та
туризму, ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -1,0
2019 рік - 1,0
2020 рік - 2,0
2021 рік - 2,0

Підтримка
інноваційних
ідей молоді щодо
формування
єдиних ціннісних
орієнтирів, які
базуються на
збереженні та
шанобливому
ставленні до
історичної
пам’яті.

4.4. Проведення акцій,
конкурсів, засідань за круглим
столом, дебатів, семінарів,
семінарів-тренінгів, тренінгів,
конференцій, форумів, заходів
різного формату, у тому числі
тематичних зустрічей,
спрямованих на формування
поваги, гідності, пошани до
героїчних вчинків українського
народу, з максимальним
залученням учасників АТО,
учасників Революції Гідності,
Помаранчевої революції,
Революції на граніті.(нагородна
атрибутика,квіти)

2018-2021
роки

Відділ освіти, відділ культури та
туризму, сектор молоді та
спорту , ЦДЮТ „Надія“,
військовий комісаріат, інститути
громадянського суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -2,0
2019 рік - 3,0
2020 рік - 3,0
2021 рік - 3,0

Зменшення
негативних
проявів у
суспільстві,
усвідомлення
громадянськог о
обов’язку
більшої кількості
молоді.
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Підтримка
інститутів
громадянськог о
суспільства,
громадських
ініціатив дітей та
молоді.

5.1. Приймити участь в
конкурсі з визначення
програм (проектів, Заходів),
розроблених інститутами
громадянського суспільства,
відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 року №
1049.

2018-2021
роки

Сектор молоді та
спорту, інститути
громадянськог о
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -
2019 рік -
2020 рік -
2021 рік -

Збільшення КІЛЬКОСТІ проектів,
спрямованих на реалізацію молодіжної
політики у сфері патріотичного виховання
молоді.

5.2. Делегування
повноважень та
управлінських рішень у
напрямку національно-
патріотичного виховання
дітей та молоді шляхом
підтримки на конкурентних
засадах відповідних ідей,
проектів та заходів
інститутів громадянського
суспільства, ініціативнихгруп.

2018-2021
роки

Сектор молоді та
спорту, інститути
громадянськог о
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -
2019 рік -
2020 рік -
2021 рік -

Підтримка проектів та заходів
національно-патріотичного виховання,
надаючи перевагу тим, що реалізовуються
на теренах мста.

5.3. Створення дієвого
механізму національно-
патріотичного виховання
дітей та молоді з
використанням
інноваційних підходів та
інструментів неформальної
освіти, шляхом соціального
замовлення інститутам
громадянського суспільства
здійснення відповідної
освітньо- виховної та
просвітницької діяльності.

2018-2021
роки

ВІДДІЛ ОСВІТИ,
інститути
громадянськог о
суспільства

місцевий
бюджет

2018 рік -
2019 рік -
2020 рік -
2021 рік -

Налагодження системної взаємодії
відповідних органів державної влади та
інститутів громадянського суспільства.

5.5. Проводити засідання
Координаційної ради з

2018-2021
роки

Сектор молоді та
спорту

місцевийб
юджет 2018 рік - 0,0

Налагодження ефективної роботи та
координації органів державної влади,

5.
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Олег СИВАК

питань національно-
патріотичного виховання. 2019 рік -

0,0
2020 рік -
0,0
2021 рік -
0.0

закладів, підприємств установ та інститутів
громадянського суспільства.

6. Інформаційна
підтримка та
моніторинг
національно-
патріотичного
виховання.

6.1. Постійне висвітлення В
засобах масової інформації
матеріалів, щодо розвитку в
місті національно-
патріотичного виховання
дітей та молоді та

2018-2021
роки Березанський

„Медіацентр“

місцевий
бюджет

2018 рік -
27,0,0
2019 рік - 30,0
2020 рік -
30,0
2021 рік - 35,0

Підвищення рівня обізнаності населення
щодо роботи, що здійснюється в місті у
напрямку національно- патріотичного
виховання.

Всього по Програмі: 2018 рік - 239000 грн
2019 рік - 254000 грн
2020 рік - 275,500 грн
2021 рік - 301000 грн
2022 рік- 270000грн

Секретар міської ради


